
МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 

Обґрунтування 

до питання про прийняття постанови НКРЕКП 

«Про особливості надання послуг транспортування природного газу з 

метою виконання спеціальних обов’язків в умовах воєнного стану» 

 

Правові засади функціонування ринку природного газу України, 

заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав 

споживачів та безпеки постачання природного газу, визначає Закон України 

«Про ринок природного газу» (далі – Закон). 

Слід зазначити, що відповідно до положень частини першої статті 11 

Закону, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу на суб'єктів ринку природного газу у 

виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні 

обов'язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України після 

консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. 

Обсяг та умови виконання спеціальних обов'язків, покладених 

Кабінетом Міністрів України на суб'єктів ринку природного газу, мають бути 

необхідними та пропорційними меті задоволення правомірного 

загальносуспільного інтересу та такими, що створюють найменші перешкоди 

для розвитку ринку природного газу. 

Так, пунктом 4 Положення про покладення спеціальних обов'язків на 

суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі – 

Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

06.03.2022 № 222 визначено, що це Положення покладає такі спеціальні 

обов’язки, зокрема на ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» - 

щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем на 

умовах, передбачених пунктом 6 цього Положення. 

Пунктом 6 Положення встановлено, що з 1 червня 2022 р. та протягом 

дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або 

скасування ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» реалізує 

природний газ операторам газорозподільних систем у розмірі нормативних, 

понаднормованих втрат та виробничо-технологічних витрат, втрат, 

зумовлених воєнними діями та понесених у зв’язку із 

запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій, на підставі 

договору купівлі-продажу природного газу за цінами та на умовах згідно 

з додатком 2.  

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 додатку 2 до Положення, 

реалізація природного газу в період з 1 червня 2022 р. та протягом дії воєнного 

стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування 

здійснюється у разі, коли оператор газорозподільної системи приєднується до 

договору про утворення балансуючої групи, де стороною, відповідальною за 

добовий небаланс групи, є ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз 
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України», за типовою формою, розробленою та затвердженою 

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». 

Враховуючи зазначене вище, з метою безумовного належного 

виконання суб’єктами ринку природного газу спеціальних обов’язків в умовах 

дії воєнного стану, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері 

пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про особливості надання послуг 

транспортування природного газу з метою виконання спеціальних обов’язків 

в умовах воєнного стану», якою зобов’язати ТОВ «Оператора ГТС України» 

здійснювати безумовне підтвердження поданих номінацій та/або погодження 

торгових сповіщень в рамках функціонування балансуючої групи, створеної з 

метою виконання покладених спеціальних обов’язків щодо продажу 

природного газу операторам газорозподільних систем. Крім цього, 

положеннями постанови передбачено окремі підстави для відмови 

Оператором газотранспортної системи у реєстрації балансуючої групи, 

утвореної в рамках виконання Положень.  

 

 

 

Директор Департаменту  

із регулювання відносин   

у нафтогазовій сфері                                                 Т. Рябуха 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА  

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                          Київ                             № _______________ 

 

Про особливості надання 

послуг транспортування 

природного газу з метою 

виконання спеціальних 

обов’язків в умовах воєнного 

стану 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», частини другої статті 9 Закону України «Про правовий 

режим воєнного стану», у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з  

05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеного відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого 

Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 

2022 року № 259/2022 та від 18 травня 2022 року № 341/2022, Положення про 

покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 06 

березня 2022 року № 222 (із змінами), Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Оператор 

газотранспортної системи України» здійснювати надання послуг 

транспортування природного газу операторам газорозподільних систем та 

суб’єкту,  на якого покладенні спеціальні обов’язки щодо продажу природного 

газу операторам газорозподільних систем, у межах реалізації таких обов’язків з 

урахуванням наступних особливостей: 



2 

 

 

 

здійснювати безумовне підтвердження поданих номінацій та/або 

погодження торгових сповіщень у рамках функціонування балансуючої групи, 

створеної з метою виконання покладених спеціальних обов’язків щодо продажу 

природного газу операторам газорозподільних систем; 

відмова в реєстрації балансуючої групи для виконання покладених 

спеціальних обов’язків щодо продажу природного газу операторам 

газорозподільних систем може бути здійснена виключно на підставі абзаців 

другого, третього та п’ятого пункту 5 глави 7 розділу XIV Кодексу 

газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 

2015 року № 2493. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє протягом шести 

місяців після припинення або скасування воєнного стану. 
 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський   

 
 


